
 

O combate do movimento negro ao racismo nas escolas: desafios da lei 10.639/2003 

 

A lei 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira nas escolas, é fundamental na medida em que traz a 

participação do movimento negro na área da educação e na articulação de políticas 

públicas juntamente com o Estado. No artigo O movimento negro brasileiro e a lei 

10.639/2003: da criação aos desafios para a implementação, publicado em 2017 pela 

Revista Contemporânea de Educação, Amilcar Araujo Pereira, professor da Faculdade 

de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, destaca a importância dessa lei, mas também problematiza os 

desafios de sua implementação a partir das perspectivas de lideranças do movimento 

negro entrevistadas pelo autor ao longo do desenvolvimento de dois de seus projetos de 

pesquisa. Entre os entrevistados aparecem ativistas negros notáveis, como Helio Santos, 

primeiro presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade 

Negra, Luiza Barrios, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial durante o primeiro mandato de Dilma Roussef, e Nilma Bentes, uma das 

fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).  

Os entrevistados trazem pontos de vista relevantes para refletirmos sobre a lei 

10.639/2003, frisando os desafios de acompanhá-la e monitorá-la e a necessidade de a 



mesma não ser encarada como a solução de todas as reivindicações do movimento 

negro no campo educacional, uma vez que inúmeras adversidades ainda podem ser 

vislumbradas. O relacionamento dentro da escola, entre professores, alunos e demais 

funcionários do ambiente escolar, e o racismo no dia a dia da instituição, por exemplo, 

não são alcançados pela lei, que só abre espaço para questões de cunho burocrático. Da 

mesma maneira, a lei não discute a produção de conhecimentos sobre história e cultura 

africana e afro-brasileira através de pesquisas acadêmicas, o que também é um tópico 

crucial da educação para o movimento negro, pois é a partir da elaboração e difusão 

desses saberes que seu ensino pode alcançar a escola. 

Pereira conclui que a conquista representada pela instituição da lei 10.639/2003 

é fruto de um processo histórico de lutas do movimento negro, não se restringindo à 

atuação do grupo no século XXI. Como marco nessa trajetória de reivindicações, o 

autor salienta a criação, em 1978, do Movimento Negro Unificado (MNU) em São 

Paulo, o qual elaborou a Carta de Princípios do MNU, que propunha, entre outras 

medidas, a reavaliação do papel do negro na história do Brasil e a valorização da cultura 

negra. No entanto, Pereira enfatiza que, antes mesmo disso, o Grupo Palmares, por 

exemplo, já realizava reivindicações nesse sentido, propondo, em 1971, o 20 de 

novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, como data a ser comemorada pela 

população negra, em substituição ao 13 de maio, dia da abolição da escravatura. O 

Grupo Palmares, assim, efetivou um deslocamento do protagonismo da princesa branca 

para a esfera dos negros. Dessa maneira, o autor nos mostra que o percurso do 

movimento negro ao longo do século XX foi essencial para a elaboração da lei 

10.639/2003. 
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